
levegõben kiszámíthatatlan és veszé-
lyes indulatokkal, melyek önmaguk
ellen fordulnak vagy mások pusztí-
tásához vezetnek.

A gördülékeny, gyakran a lírához
közelítõ, gazdag írásmód vonzó,
gyönyörködtetõ esztétikai élménnyé
emeli ezt a taszító, kegyetlen, alantas
valóságot. A tragédiák sokszor balla-
dai sejtetéssel, ki nem mondottan ve-
tik baljós árnyukat a néhány, pontos
vonással megrajzolt szereplõkre. Fes-
tõi hasonlatokkal, erõs képiséggel,
nagy tehetséggel ábrázolja a szerzõ a
tájat, az alakokat, a tetteket és a külö-
nös hangsúlyt kapó erotikát. A kötet-
címet adó, bevezetõ, az egész továb-
bi mû hangulatát megalapozó, a kör-
nyezetet és az élethelyzetet tisztázó
novella fejti fel, hogy az �éjfekete bo-
zót� tulajdonképpen egy elhagyott
és beteg szexualitású nõ, Poloskár
Margit ágyéka.

Az indázó szerkesztés a közvet-
len cselekményt kitérõkkel, megsza-
kításokkal darabolja, így � akárcsak
az életben � elmosódik a határ rész-
let és lényeg között, s valószerûvé
lesz ez a valószerûtlen, élhetetlen,
mitikus és bizarr világ. De ez Papp
Sándor Zsigmond igazi hangja,
amit már A kettes, avagy történet feke-
te-fehérben, a 72-es blues címû kötet
elsõ novellájában, saját írói hatását
felmérve megfogalmazott: �A kö-
zömbösen hömpölygõ szövegbõl
kilógnak majd az eldolgozatlan han-
gulatszálak, az emlékek hasznavehe-
tetlen fonalai. [�] Minduntalan

szétesik, elemeire robban, akár egy
rozzant kalyiba, ami épphogy mene-
dék az esõ ellen. De így hiteles. Ér-
zéki, nehezen felejthetõ.�

NYOLCAS DOROTTYA

(Alexandra Kiadó, Budapest, 2005, 
176 oldal, 1999 Ft)

JÓKAI ANNA:

MMaajjdd

Mind tartalmi, mind esztétikai
szempontból elgondolkodtató, s
írójától ez idáig kevésbé ismert veze-
tésû vonalakkal gazdagította élet-
mûvét és szerzõi arcképét Majd cí-
mû elbeszéléskötetével Jókai Anna.

Ezek az 1979-tõl keltezett szö-
vegek, úgy érzem, azon kérdések
sarjadási pillanatait vizsgálják, me-
lyek mindig is (igaz, épp csak neszt
keltõ) fogaskerekei, mozgatórugói
voltak Jókai Anna írásmûvészeté-
nek, az alig-történésekben s az emlé-
kek nélkül továbbállt momentu-
mokban egyaránt.

Míg Jókai Anna regényeinek va-
lóságai helyet követelnek maguknak
abban a realitásban is, amelyben �
úgy hisszük � élünk, addig ezeknek
az elbeszéléseknek, költemények-
nek, vegyes mûfajú (vers�próza) írá-
soknak éppen a határtalanságuk, le-
záratlanságuk a legfõbb jellemzõjük,
talán állítmányuk is.
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A Majd tájai, figurái, berendezé-
si tárgyai, sejtetett vagy emble-
matikus szituációval illusztrált társa-
dalmai mind a létezés/nemlétezés,
lehetséges/képtelenség határán tán-
colnak � a kötélrõl általában az irra-
cionális felé zuhanva.

Olyanféle �határtalanság�, �lezá-
ratlanság� ez, amely határtalanság és
lezáratlanság az adott táj, figura, be-
rendezési tárgy, társadalmi
berendezkedés plasztikus-
ságát, folyton változó mi-
voltát, mintegy megváltoz-
tathatóságát húzza alá.

Dr. Mérõ Máriót vagy
Kálmánt gyakorta látni az
utcán. Elõbbi olykor taxiba
száll (talán kéziratát viszi a
kiadóba), utóbbi meg An-
nuskáját öleli át. Mert a Ne féljetek!
vagy a Szegény Sudár Anna világá-
nak szereplõi olyan komplex törté-
netek részesei, melyek részletgaz-
dagságuk okán a hiperrealizmusba
hajolva biztosítják szereplõik szá-
mára, hogy kiléphessenek regénye-
ik univerzumából.

A Majd � tehát az egyik lehetsé-
ges eljövendõ � ezzel szemben állan-
dó mozgásban van. Kimondásának
puszta ténye is fodrot vet rajta. Nem
idõt jelöl, inkább irányt. Tulajdonsá-
ga ugyanakkor (az idõhöz hasonla-
tosan) az önmagába való visszatérés
eshetõsége; de ugyanolyan, ugyan-
azon irányból ebben nem, csak vala-

melyik párhuzamos világban létez-
het még egy (hasonlatosan az idõ-
höz). Egy bizonyos majdhoz �
akkori jelenhez � ugyanis egy bizo-
nyos, ismételhetetlen és másolhatat-
lan történéssor vezet.

Ami a most után következik, míg
jelenné nem lesz, arról nem tudni: él-
ni kell-e, átélni, letölteni netán? Az a
mostani körülmények minden olyan

változásának függvénye,
amelyek addig a jelenig be-
következnek.

A tettes már-már �föl-
oldozható� szándéka alól.
A cselekedetek elõjele nem
befolyásolja azokat a törté-
néseket, amelyeket a tett
közvetlenül vagy közvetve
indukál. Mire �valósággá�

válik az akarat, addigra bizonnyal
bekövetkezik, ha csak egy parányi
változás is, amely elegendõ ahhoz,
hogy az akarat ne az elképzeltek sze-
rint valósuljon meg.

A Majd e tehetetlenségi erõ, a
tettek e visszavonhatatlan következ-
ményhalmaza felõl közelíti mozgás-
ban lévõ világának minden attribú-
tumát.

Az érdekli, mit tesz a jelenrõl je-
lenre lépegetõ élet addig, míg majd
nem lesz.

DUKAY NAGY ÁDÁM

(Széphalom Könyvmûhely, Budapest,
2005, 97 oldal, 2400 Ft)
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